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ABSTRAK 

 

 

Rissa Dwi Putri Rahayu :  Pengaruh Piutang Kontribusi dan Investasi terhadap 

Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit 

Syariah. 

 

Premi asuransi atau kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh 

seorang pemegang polis (peserta asuransi) kepada peserta perusahaan asuransi 

sehubungan dengan adanya perjanjian tertanggung yang dituangkan dalam polis 

asuransi. Polis merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak 

yang mengadakan perjanjian asuransi. Investasi adalah menempatkan modal atau 

dana pada suatu aset yang diharapkan akan memberikan hasil atau sebaliknya 

akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Investasi keuangan 

menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan 

usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat 

tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk 

aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset yang diharapkan maka 

semakin besar pula hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Peningkatan aset yang diikuti oleh peningkatan hasil operasi akan semakin 

menambah kepercayaan dari pihak luar terhadap perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

piutang kontribusi terhadap jumlah aset secara parsial, seberapa besar pengaruh 

investasi terhadap jumlah aset secara parsial, seberapa besar pengaruh piutang 

kontribusi dan investasi terhadap jumlah aset secara simultan pada PT. Asuransi 

Sinar Mas Unit Syariah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa angka yang diperoleh dari 

laporan keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah yang telah dipublikasi. 

Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda, 

analisis korelasi parsial dan simultan, analisis koefisien determinasi, uji t dan uji f. 

 Hasil penelitian dengan menggunakan uji signifikansi menunjukkan 

bahwa thitung > ttabel yakni 3,721 > 2,145 yang berarti adanya pengaruh yang 

signifikan antara Piutang Kontribusi terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi 

Sinar Mas Unit Syariah. Hasil uji signifikansi selanjutnya menunjukkan bahwa 

thitung < ttabel yakni 0,756 < 2,145 yang berarti tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara Investasi terhadap Jumlah Aset PT. Asuransi Sinar Mas Unit 

Syariah. Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel yakni 6,673 > 3,80 yang 

berarti adanya pengaruh yang signifikan antara Piutang Kontribusi dan Investasi 

terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah. 

 

 

Kata Kunci : Piutang Kontribusi, Investasi, Jumlah Aset 

 


